Protokoll för medlemsmöte 2017-04-19 kl. 19:00

1. Vice Ordförande förklarar mötet öppnat.
2. Dagordningen godkändes.
3. Mötet har blivit stadgeenligt utlyst
4. Föregående mötesprotokoll från medlemsmötet den 8
december 2016 lästes upp av Sandra E.
5. Val av justerare och tillika rösträknare blev Sandra
Elenbrant och Bella Nimark.
6. Inkomna skrivelser. Inga skrivelser har inkommit.
7. Rapporter från kommittéerna och grupperna.
HUK- En valpkurs, en unghundskurs, en
allmänlydnadskurs och en appellkurs är igång samt en
valpkurs till sommaren planeras. Vi har eventuellt 2
nya hjälpare till hösten plus att vi jobbar på att få iväg
2-3 st till instruktörsutbildning. Kursinfo på nätet är
under uppbyggnad.
AGILITY- En kurs är igång och boden ska röjas
söndagen den 23 april kl 10.00
RUK- mental, ska ha två MH nu i April och ett i maj.
TK- har haft en Appelltävling med 13 starter. Det har
varit en bra tävling och ser nu fram emot HH.
Tävlingsdatum för 2018 är inskickat till distriktet.
Förslag till medlemmarna om att hoppmomentet övas
på de gamla öppna agilityhindren så de tre ”riktiga”
hopphindren sparas till tävlingar.
HÖGANÄS HUND- Det rullar på. Börjar trilla in
anmälningar.
SPONSRING- Jan jobbar aktivt med att få in flera
sponsorer till klubben, har nu fått in VOLVO bland
annat! Sponsringen på hemsidan ska göras tydligare.
Höganäs Brukshundklubb
Box 97 263 21 Höganäs
ordforande@hoganas-bk.se ∙
www.hoganas-bk.se

Strömmen ut till planen ska gå från centralen man
får inte koppla direkt från stolparna. Planerar att ha
uttag på utsidan av huset för att kunna ha
husvagnar uppställda på sommaren för ca 100kr.
KÖKET- två helger planeras för att fixa
renoveringen av köket. Rivningen har påbörjats, nu
inväntas elektrikern innan vi kan gå vidare. Hjälp
behövs för att få upp köket på plats.
SPECIALSÖK- Snart på gång med en
fortsättningskurs. Ska ha dagsläge istället för
tävling i år. Helsingborg har en tävling i maj som vi
ska hjälpa till på, för att sedan ha en tävling här
hemma i höst.
STYRELSEN- Det har blivit ett avhopp i styrelsen
som valberedningen jobbar på att kunna fylla. Det
gäller för dem att få fram namn till nästa
medlemsmöte där det sedan röstas fram vem som
ska gå in på posten suppleant. Tills dess kör vi med
det antalet vi har för tillfället. Jobbar på att få hit en
förvaringscontainer då vi är växande och alla
kommittéer och grupper ska känna sig välkomna.
Den 28 april ska Sandra E och Christer E träffa
kommunen både gällande containern med även om
”framtiden” då appellplanen är önskad till
parkeringsplats för andra aktörer i kommunen. Vi
har haft en städdag med totalt 5-6 medlemmar
delaktiga..
IPO- inget speciellt
IT- inget stt rapportera
KLUBBTÄVLING- inget att rapportera
VALBEREDNINGEN- Vakanta tjänster: Agility,
stugan inre, och tjänstehund. Samt ett avhopp i
styrelsen och blivande vakans är sekreterare vid
årsmötet.
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8. Kassarapport

Se Bilaga.

9. Ärende för beslut, inga ärenden för beslut.
10.

Övriga frågor:

Den allmänna onsdagsträningen måste kanske redigeras på
nätet då det råder full kursverksamhet på onsdagar.

11.

Prisutdelning.

Ingen prisutdeling

12.

Mötet avslutas

Vice Ordförande avslutar mötet och bjuder in till en matbit
innan hemgång.

Vice ordförande
Pia Stenberg

Sekreterare
Tilla Palmquist

Justerare
Sandra Elenbrant

Justerare
Bella Nimark
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